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مقدمه 
آغاز سخن

پرواز تا آفاق عرش
به یاد شهدای دانشجوی کشور

را  این واژه پرصلبت جاودانگی، شب های سیاه سکوت  روزی که شهادت، 

شکست !

هاله ای  در  انقلب  پرفروغ  ستاره  کرد،  آسمانی  را  زمین  شهادت،  که  روزی 

قدسی درخشیدن گرفت!

روزی که شهادت سپیده ایمان را نوید داد امید خزان زده بشری بهاری شد !

و روزی که شهادت آواز پَر جبرئیل را در کوچه های شهر جار می کرد، صبح 

نثار کرد. و از آن روز بود، که شهادت  دامنی از نور بر سر رو روی زمینیان 

روی  آفتاب  از  مشرق  آسمان های  تا  کرد  تأویل  را  خمینی  عاشقان  رؤیاهای 

خمینی لبریز شود.

روزی که شهادت، سیر تا نیستان وجود را به آدمی آموخت، روزی که شهادت، 

راه روشن شهر زیبایی ما را ترسیم کرد و روزی که شهادت، پرواز تا آفاق عرش را 

برای اهل یقین و معرفت ممکن کرد.

حیات، ایمان، ولیت، رهایی، حریت، آزادی، عدالت، انتظار و معنویت نه آن گونه 

که بود ،بلکه بد انسان میراث داران شهادت تا همه فرداهای تاریخ آن را فریاد 

کردند،  بر آینه وجودمان تجلی یافت.

و از همان روز بود که وارثان تاریکی، بی تاب از انفجار نور، شهر دروازه های شهر 

ایمان را با خام خیالی های خویش هدف گرفتند، اما ندانستند که حسینیان همه 

تاریخ، جهاد دروازه بهشت و میدان مشق عشق را قطعه ای از آسمان می شمارند.
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اگر تو نیز می خواهی نقش آن روزهای جاودان تا ابد، بر اعماق جانت بنشیند، 

عرصه های  آوران  نام  بدانی  تا  بگیر  انس  روزها  همان  یادگارهای  و  یادها  با 

شهادت که بودند و چه کردند و اگر مشهدشان را می جویی به زیارت نخل های 

بی سر خوزستان بشتاب تا بدانی چگونه می توان راست قامتان جاودانه تاریخ 

ماند! و اگر در جستجوی قطعه ای از آسمانی، هویزه را بخواه تا بدانی چرا از 

میان همه ماجراهای رؤیاگونه دوران نبرد، 

ما جوانان شب شکاران این قطعه از بهشت، برجسته ترین است !

و اگر سر زیستن در آن هوا را کرده ای، یاد و یادمان حسین های علم الهدی 

و  یاد  و  هدایتند  براستی  اینان  که  بدار،  چشم  پیش  همواره  را  نبرد  دوران 

یادمان های آنان را در ژرفای وجودت تأویل کن تا بدانی حقیقت همیشه جاودان آن 

شهیدان، هر روز و هرجا، با همه کسانی است که اگر نتوانسته اند همین باشند، 

زینبی زیستن را برگزیده اند !

چرا شهدا؟

انسان ها علی الخصوص کسانی که معنای آیه شریفه : 

ّ نَفٍس ذائِقَةُ المَوِت وَلَوْ کنتُمْ فِی بُرُوٍج مُشَیدَةٍ... « 12 » کل�ُ
را بهتر درک می کنند درصدد برمی آیند تا به هر طریق ممکن دیدگاه ها و 

بازماندگان دلسوزشان توصیه  به  امید اجرا پس از حیاتشان  به  آرزوهایشان را 

نمایند، توصیه هایی که به زعم آنان می تواند راهی باشد که آن ها را در طول 

تجربه کرده  اند. زندگی 

1- هر شخصی چشنده مرگ است اگرچه در برج های مستحکم سکنی گزیده باشد/ سوره نساء، آیه 281.87« 
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آموخته ها و به تبع آن توصیه های افراد با توجه به خصوصیت های اخلقی 

و زندگی در محیط های اجتماعی فرهنگیشان از یک طرف می تواند باورهای 

از  و  همگانی شود  به یک وحدت  منجر  که  سازد  هم  شبیه  نوعی  به  را  آنان 

طرف دیگر قادر است آن ها را به دو قطب جدا از هم مبدل سازد، به طوری که 

به لحاظ اختلف در عقاید در مقابل یکدیگر قرار گرفته و به یک کشمکش 

جدی کشانیده شود.

زمینه  این  در  اسلمی  فرهنگ  و  تاریخ  که  را  آنچه  مطلب  برای روشن شدن 

بی  را  ما  مثال  ارائه یک  با  باشد  تا  قرار می دهیم  ادعا  رسانیده ملک  ثبت  به 

نیاز از توضیحات بیشتر در این زمینه. شاید کمتر کسی از مسلمانان باشد که 

توصیه امام علی j را نسبت به فرزندانش در لحظه های آخر عمر آن حضرت 

نشنیده باشد، این وصیت اگرچه در زمان احتضار و در بستر مجروحیت توسط 

امام سعی  آن  آنچه که  تمام  با  است  مرتبط  دقیقاً  ولی  نقل شده  بزرگوار  آن 

داشته در دوران زندگیش در جامعه اسلمی جامعه عمل بپوشاند یعنی گسترش 

تقوای الهی و نظم در امور جامعه اینگونه عملکرد در فرهنگ اسلمی توسط 

رهبر مسلمین حداقل این وظیفه را در بین پیروان ایجاد کرده که شیعیان مول 

امیرالمؤمنین راجع به زندگی دنیوی و گرایش به جهان آخرت شیوه ای را دنبال 

کنند که توصیه های امامان معصوم بر آن استوار بوده اند. 

گوناگون  جنبه های  و  باشد  برخوردار  بیشتری  شدت  از  پیروی  این  هرچه 
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زیادتری از قوانین اسلم را دربرگیرد منجر به وحدت منسجم تر و قدرت بیشتر 

جامعه اسلمی می شود و عکس آن نیز به همین شدت صادق است به این معنا 

که اگر پیروی از نظام اسلمی هرچه بیشتر به سمت ادعا پیش رود و جنبه عمل 

به احکام آن حذف شود و یا قسمت های خاصی از آن انتخاب شده و یا تحریف 

به مرور تبدیل به یک معضل   شود این وحدت کمرنگ شده و ممکن است 

ریشه ای شود. 

علت تألیف این کتاب

همه ما در مقابل شهدا موظفیم. »مقام معظم رهبری«

حال که اهمیت وجود مبارزاتی در کشور ما برای دفاع از ارزش های انقلب 

اسلمی مشخص شد با کسب اجازه از محضر خانواده های معظم آن ها به سراغ 

آثار مکتوب آن ها می رویم تا ببینیم با چه دیدگاهی توانسته اند این همه فتوحات 

را در تاریخ انقلب به ثبت برسانند.

برای رسیدن به این موضوع ابتدا چهارچوبی را در نظر می گیریم در حد توان 

و امکانات به بررسی و تکمیل آن می پردازیم.

این  در  به دست آمده  پیروزی های  و  ساله   8 اداره جنگ  نیست که  شکی 

داد،  نسبت  خاصی  قشر  یا  و  ارگان  نهاد،  یک  به  نمی توان  را  خونبار  میادین 

چون آحاد مردم به انحاء مختلف در این مبارزه شرکت داشته اند ولی بر کسی 

پوشیده نیست که چنانچه کسی درجات شرکت و تأثیرپذیری در پیروزی را 
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برای همه مردم یکسان تلقی نماید منصفانه قضاوت نکرده است به همین جهت 

تمام  داده شود که  ایران سوق  ملت  از  افرادی  به سمت  مسیر کار   سعی شده 

هستی شان را در جنگ به طور آگاهانه و یا اختیار تقدیم نموده اند برای عمل به 

این انتخاب لزم می آمد تا آثار تمام شهدای جنگ تحمیلی مدنظر قرار گیرد، 

اما کمبود وقت و امکانات دیگر اجازه این کار را به هیچ محققی نمی داد به 

همین جهت بود که چارچوب کار محدود و محدودتر شد، تا اینکه به دلیل 

نیشابور  شهرستان  اسلمی  انقلب  شهید  دانشجوی   23 نامه  وصیت  تنها  چند 

انتخاب گردید که شمای ذیل مراتب انتخاب را نمایش می دهد. 

                                  نیشابور/مینو محروقی/1393





فصل اول

                            تحلیل محتوا شهید پژوهی
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تحلیل محتوا شهید پژوهی

 قبــل از شــروع بحــث در بــاره بررســی موضــوع وصیــت نامــه شــهدای دانشــجو 

ــی علومــی انســانی  ــوا کــه موضــوع اصل ــل محت ــاره تحلی ضــروری اســت درب

ــیم ، ــته باش ــاه داش ــد کوت ــر چن ــخنی ه ــد س می باش

ــان جــزء  ــن ویژگــی انســان اســت و زب ــن، برجســته تری  اســتعداد ســخن گفت

جدایــی ناپذیــر تفکــر منطقــی، احساســات و همــه عناصــر مشــخصه زندگــی درونــی 
اوســت. 

اگر درست نگریسته شود تحلیل محتوا مسأله مرکزی مطالعات انسانی است و 

کوشش در این راه می تواند علوم اجتماعی و رفتاری را به شکلی اساسی تغییر دهد. 

ارتباط که لزمه هر نوع رابطه مستحکم انسانی است، اساسی ترین شکل کنش 

متقابل انسانی، از بین فردی تا بین المللی است وجود گروه ها، نهادها، سازمان ها 

و ملت ها موکول به هنر ارتباطات است و هرگاه ارتباطات بین آن ها کامًل از هم 

گیسخته شود، از بین می روند. در حقیقت مبالغه نیست اگر ادعا شود که : 

ارتباطات در قلب تمدن است. 

تقریباً پژوهش های علوم اجتماعی و انسانی، به هر طریق، به مطالعه دقیق منابع 

بستگی دارد. با تعمیم این امر در پژوهش، این سؤال مطرح می شود : چه خصوصیاتی 

روش تحلیل محتوا را از دیگر مطالعات دقیق اسنادی متمایز می سازد؟

باید دانست که تعریف های روش تحلیل محتوا به مرور زمان، با توسعه فنون 
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و به کارگیری ابزار موجود برای مطالعه مسائل جدید و مطالب گوناگون دچار 

تغییر شده است. کاپلن اظهار داشت : » روش تحلیل محتوا، معناشناسی آماری 

مباحث سیاسی است« 1

جانیس عنوان کرد که ممکن است روش »تحلیل محتوا« برای فنون »تحقیق« 

به عنوان مرجع معرفی شود2. 

»تحلیل محتوا«  کارت رایت در کتاب خود آورده است که اصطلح های 

و »رمزگذاری« را به طور تبادل پذیری برای ارجاع به توصیف عینی منتظم و 

نمادی طرح می کند.3  رفتارهای  کمی 

پیام های  علمی  تحلیل  معنای  به  محتوا«  »تحلیل  که  است  معتقد  بارکوس 

ارتباطی است از نظر وی این روش کامًل علمی است و با وجود جامع بودن، از 

نظر سیاست، نیازمند تحلیلی دقیق و منظم است. 4

پیسلی بر این است که تحلیل محتوا مرحله ای از جمع آوری اطلعات است 

که در آن محتوای ارتباطات از طریق بکارگیری عینی و منتظم قواعد مقوله بندی، 

به اطلعاتی که می توانند خلصه و با هم مقایسه شوند، تغییر شکل می یابد.5 

1-کاپلن، 1943، ص 230
2-جانیس، 1949، ص 55

3-کارت رایت، 1953، ص 424
4-بارکوس، 1959، ص 8

5-پیسلی، زیرچاپ
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مصرانه  توافقی  کنار  در  که  می دهد  نشان  تعریف ها  از  منتخب  نمونه  این 

دیده  نیز  محسوسی  تمایل  محتوا،  تحلیل  روش  ویژگی های  از  بعضی  درباره 

می شود که این روش را ابزار پژوهشی اساسی و مفیدی برای رشته های مختلف 

پژوهشی محسوب می کنند.  از مسائل  بسیاری  و  علمی 

گردد.  برمی  دور  نسبتاً  زمانی  به  مختلف  متون  محتواهای  تحلیل  و  تجزیه 

مرتن و شاگردش معتقدند که این روش در یونان باستان و بعد، در قرن هفتم 

است.  برده شده  بکار  تورات«  استخراج  »برای  فلسطین  میلدی در 

در ایران تجزیه و تحلیل متون یعنی جزء به جزء کردن و یافتن ارتباط بین متون 

قرآنی » تفاسیر« و نظم و نثر فارسی از گذشته ای دور رواج داشته است و در این راه 

 شیوه ها و ضوابط نسبتاً قابل اعتمادی بکار گرفته می شده است. با پیدایش 

و  تحلیل  و  شد  گشوده  روش  این  تکامل  در  جدیدی  فصل  روزنامه، 

گشت. آغاز  روزنامه  متن  ارزیابی 

به  دوم  جهانی  جنگ  هنگام  در  خصوصاً  روش  این  اجتماعی  علوم  در 

این روش،  ابداع  انگیزه اصلی  برده شد.  به کار  نسبتاً دقیق  گونه ای جدید و 

بررسی نحوه تبلیغات آلمان در هنگام جنگ جهانی و میزان تأثیرگذاری آن 

بود.  آمریکا  جامعه  روی  بر 

 با روشن شدن کاربرد تحلیل محتوا و این که ما علقه مندیم از آثار باقیمانده شهدا 

گرایش های این شهدا را بسنجیم و به روش تحلیل کّمی متون ،این نوع آثار که 
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تحت عنوان وصیت نامه از خود برجای گذاشته اند می پردازیم. به این امید که 

این سنجش حداقل نتایج ذیل را به همراه داشته باشد. 

رزمندگان کشور ما با گرایش به چه ملک هایی قدم به جبهه گذاشته اند.. 1

آیه . 2 محتوای  به  توانسته اند  که  بوده  چه  رزمندگان  این  ویژگی های 

�له .... 1« تحقق بخشند. شریفه قرآنی »... کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیرة باذن ال�

وقتی کشوری سیاست و دیانتش تفکیک ناپذیر شود نیروهای رزمنده . 3

اش با چه ایده ای با دشمن می جنگند.

دادن . 4 جلوه  تفکیک  برای  خارجی  و  داخلی  دشمنان  تلش  اهمیت 

سیاست و دیانت مشخص می شود. 

1-- سوره بقره، آیه 249.



  فصل دوم

شهید و شهادت 
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شهید

تن  این  از  پرواز  ملکوت،  سوی  به  پرواز  عاشقی،  و  است  عشق  از  سخن 

همه  از  پرواز  زندگی،  پاگیر  و  دست  قفس  و  بند  این  از  پرواز  خاکی، 

یگانه  معبود،  تنها  و  تنها معشوق  به سوی  پرواز  وابستگی های مادی و زمینی، 

مقصد و مقصود، که اگر نبود اجل معین الهی روح انسان حتی چشم برهم زدنی 

پرواز  معشوقش  سوی  به  و  می گشت  پران  و  می کشید  پر  و  نمی گرفت   آرام 
می کرد! 1

روشنایی  و  می دهد  نور  می گدازد،  و  می سوزد  او  است  شمع  شهید  آری 

می بخشد و ما را حیات جاودانه می بخشد اگر شهید نتابد و نرزمد و با صدای   

آسایش  و  آرامش  ما چگونه  نیفکند  بر خاک هلکت  را  دشمن  اکبرش  ال 

خواهیم داشت؟ این آسایش من و شما همه اش در پرتو نور شمع وجود اوست. 

به قول پروین اعتصامی که شهید را به شمع و ما را به شاهد تشبیه کرده است. 

شهادت

شهادت به منزله کشته شدن در راه خدا، تنها به منزله آخرین گام در فرآیندی 

پیچیده و طولنی قابل تصویر و تبیین است و مترتب دانستن آن همه آثار معنوی 

در یک مواجهه فیزیکی و زودگذر قدری نامتناسب می نماید. شهادت با توجه 

به آخرین فراز شکل گیری آن مقاتله در راه خداست. فرد قبل از آنکه مفهوماً 

و مصداقاً بتواند در راه خدا به مقاتله بپردازد و به درجه گرانقدر شهادت نائل 

آید، باید به آمادگی هایی دست یابد. از نظر دینی کسی که می خواهد در راه 

1- سبحانی، جعفر، مقام شهید در پیشگاه پروردگار، ص 13. 


